Souhra všech komponentů tvoří
perfektní systém.

Systémové komponenty blaugelb pro práh blaugelb TBS

Optimální doplňkový sortiment pro Termoprofil blaugelb pod okenní parapet pro vyšší přidanou hodnotu prahu blaugelb TBS.

•

Vyšší torzní tuhost rámu díky použití výplňových prvků blaugelb

•

Optimální sešroubování zavíracích plechů s izolačními podkladovými profily blaugelb

•

Optimální spoj s ohledem na vzduchotěsnost a absenci tepelných mostů díky použití izolačních
podkladových profilů blaugelb

•

Vysoký přenos zatížení

•

Vysoká těsnost proti dešti hnaného větrem

•

Je možné optimální umístění kartáčů v dolním spoji díky množství uložení kartáčového těsnění
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Systémové komponenty blaugelb pro práh blaugelb TBS

Optimální doplňkový sortiment pro Termoprofil blaugelb pod okenní parapet pro vyšší přidanou hodnotu prahu
blaugelb TBS.

Okapnice blaugelb:
Okapnice blaugelb AD (vnější těsnění) 0, I, II, III a IV a MD (střední těsnění) II,
III, IV a V z průtlačně lisovaného hliníku, eloxovaná EV1 (E6/C-0) vhodná pro
dveřní nebo okenní prvek.
Okapnice blaugelb svou konstrukci brání vniknutí vody dovnitř i při zvýšeném
rozdílu tlaků mezi venkovní a vnitřní stranou. Použitím okapnice blaugelb
u profilu křídla pro dveřní nebo okenní prvek, v součinnosti s prahovým
systémem, lze dosáhnout bezdotykového utěsnění, které nepodléhá
opotřebení. Proudění vzduchu vnikající zvenku do vzduchové spáry mezi
profilem křídla a okapnicí na jedné straně a strukturou prahu na druhé
straně je narušeno na vnitřním části okapnice. Tím se omezuje proud
vzduchu směřující dovnitř, takže se dovnitř dostává méně vlhkosti. Okapnice
blaugelb mají podle provedení 3 až 6 úložných drážek pro volbu optimálního
umístění kartáčového těsnění blaugelb.

Název výrobku

Jednotka
balení

Okapnice blaugelb AD 0

6m

0416846

Okapnice blaugelb AD I

6m

0416847

Okapnice blaugelb AD II

6m

0416848

Okapnice blaugelb AD III

6m

0416849

Okapnice blaugelb AD IV

6m

0416850

Okapnice blaugelb MD II

6m

0416851

Okapnice blaugelb MD III

6m

0416852

Okapnice blaugelb MD IV

6m

0416853

Okapnice blaugelb MD V

6m

0416854

Č. výr.

Koncové kryty blaugelb:

Okapnice AD

Okapnice blaugelb AD 0
Č. výr. 0416846

Okapnice blaugelb AD I
Č. výr. 0416847

Okapnice blaugelb AD II
Č. výr. 0416848

Okapnice blaugelb AD III
Č. výr. 0416849

Okapnice blaugelb AD IV
Č. výr. 0416850

Koncový kryt blaugelb AD 0 - IV
Č. výr. 0416857

Okapnice MD

Okapnice blaugelb MD II
Č. výr. 0416851

Okapnice blaugelb MD III
Č. výr. 0416852

Okapnice blaugelb MD IV
Č. výr. 0416853

Okapnice blaugelb MD V
Č. výr. 0416854

Koncové kryty blaugelb z umělé hmoty jsou designově a tvarově sladěné
s okapnicí a lze je optimálně umístit díky oddělitelným fixačním kolíkům
a šroubům z ušlechtilé oceli (A2 4x20 mm, součástí dodávky) odolným
proti povětrnosti. Při přepravě rámové konstrukce křídla se koncové kryty při
odstavení na rohy neodlomí.

Název výrobku

Koncový kryt blaugelb MD II - IV
Č. výr. 0416858

Barva

Jednotka
balení

Č. výr.

Pár koncových krytů blaugelb AD 0 - IV PVC šedá

50 párů

0416857

Pár koncových krytů blaugelb MD II - IV PVC šedá

50 párů

0416858

Pár koncových krytů blaugelb MD V

50 párů

0416859

PVC šedá

Koncový kryt blaugelb MD V
Č. výr. 0416859

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli
provádět technické změny a vylepšení.
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blaugelb Stulp - Set GEALAN 9000
System Gealan S 9000 iQ / Set - Artikel - Nr. 0428013
Querschnitt vertikal / horizontal

Systémové komponenty blaugelb pro práh blaugelb TBS

Optimální doplňkový sortiment pro Termoprofil blaugelb pod okenní parapet pro vyšší přidanou hodnotu prahu
blaugelb TBS.

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F:

Kartáčové těsnění blaugelb:
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Hodí se k okapnici blaugelb AD a MD pro vynikající těsnost, maximální
komfort. Použití kartáčového těsnění blaugelb z vysoce kvalitního
polypropylenu v uložení okapnice zabraňuje vnikání vzduchu, prachu, světla,
hluku a vody. Kartáčové těsnění blaugelb odpuzuje vodu, neboť šedý
kartáčový lem je ošetřený silikonem a navíc opatřený tichým středovým
žebrem z tkaniny pro kontrolované odvádění vody.

15.0

šedá, podobná RAL 7045 100 m

Č. výr.
0419779

Kunststoffadapter für den Falzausgleich:

Název výrobku

100.0

Manžetová sada blaugelb Gealan 9000

Délka

Jednotka
balení

62 mm

1 kus

Výplňové prvky blaugelb:

Profil k uchycení kartáčového těsnění blaugelb:

Č. výr.
0428013

10.0

Kartáčové těsnění blaugelb
silent fin 10 mm

Jednotka
balení

Barva

100.0

Profil k uchycení kartáčového těsnění blaugelb je vhodný pro použití
u dřevěných konstrukcí a manžetových řešení ve všech materiálech rámu
a tvoří perfektní základ pro uchycení kartáčového těsnění blaugelb.

Výplňové prvky blaugelb se dodávají pro různé profilové systémy v délce
50 mm v balení po 20 kusech. Přesný výčet položek k profilu naleznete
v příslušných datových listech.
3.5

Název výrobku

Izolační podkladový profil PVC/EPS blaugelb:
Izolační podkladový profil PVC/EPS blaugelb tvoří perfektní základ pro
Hinweiszeile zu Entwicklung
www.meesenburg.de
prahový systém blaugelb TBS. Přesnou specifikaci
a přednosti výrobku
naleznete v příslušných datových listech.
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Profil k uchycení kartáčového
těsnění blaugelb 3F
Č. výr. 0416855

Název výrobku

Profil k uchycení kartáčového
těsnění blaugelb 4F
Č. výr. 0416856

Délka

Jednotka
balení

Für Druckfehler keine Haftung

Izolační podkladový profil EPS blaugelb:

Č. výr.

Profil k uchycení kartáčového těsnění blaugelb 3F 6 m

60 m

0416855

Profil k uchycení kartáčového těsnění blaugelb 4F 6 m

60 m

0416856

Manžetová sada blaugelb Gealan 9000:
Použití kartáčového těsnění blaugelb z vysoce kvalitního polypropylenu
v uložení okapnice zabraňuje vnikání vzduchu, prachu, světla, hluku a vody.
Aby kartáčové těsnění blaugelb dokázalo zajistit maximální ochranu proti
dešti hnaného větrem a optimální těsnost u manžetových prvků
v oblasti manžety, používáme manžetovou sadu blaugelb Gealan 9000
z vysoce kvalitního hliníku jako perfektní základ pro uchycení. Součástí
dodávky jsou plastové adaptéry v manžetové sadě blaugelb Gealan 900
pro případné vyrovnání drážek. Manžetová sada blaugelb Gealan 9000
slouží k prodloužení profilu k uchycení kartáčového těsnění blaugelb pod
manžetou.
Oblasti použití:
•
manžetové prvky ve spojení s prahem blaugelb TBS

Izolační podkladový profil EPS blaugelb tvoří perfektní základ pro prahový
systém blaugelb TBS. Přesnou specifikaci a přednosti výrobku naleznete
v příslušném datovém listu.

Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby:
Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby z 1,5 mm silného plastu
chrání kryt a práh během celé fáze výstavby před nečistotami, poškrábáním
a zatížením. Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby je individuálně
vhodný pro všechny konstrukční hloubky prahu blaugelb TBS.

Název výrobku
Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby
TBS 70

Délka

Jednotka
balení

Č. výr.

1,18 m

20 kusů

0416863

Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby
TBS 75

1,18 m

15 kusů

0416864

Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby
TBS 80

1,18 m

30 kusů

0416865

Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby
TBS 90

1,18 m

30 kusů

0416866

Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby
TBS 100

1,18 m

10 kusů

0416867

Ochranný profil blaugelb pro fázi výstavby
TBS 120

1,18 m

10 kusů

0416868

Přednosti výrobku:
•
již není nutné vyříznutí okapnice pod manžetovým prvkem
•
je možný identický přířez okapnice
•
dva zapuštěné otvory k přišroubování v rovině pomocí šroubů kování

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli
provádět technické změny a vylepšení.
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